Vemmingbund Vandforsyningsselskab

General forsamling 2017 :

24. Juni 2017 kl 13:30 – 14:10

Sted

:

Vemmingbund Strandkro, Vemmingbundvej 6310 Broager.

Bestyrelsen

:

Hans H. Jacobsen ( Formand )
Mogens Søholm ( Kass. )
Herluf Christensen
Joakim Gehrt ( Fraværende )
Helge Lorenzen ( Sek. )
Hans Jørgen Nissen

HJ
MS
HC
JG
HL
HN

Ca. 58 medlemmer
:

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af bilagskontrollant.
Valg af bilagskontrollantsuppleant.
Eventuelt.

Kl 13:30

Formanden byder velkommen.

1.

Bestyrelsen foreslår Jan Sivers som ordstyrer.

Godkendt / valgt.

Ordstyrer konstaterer forsamling lovlig indkaldt og dagsorden ifølge vedtægterne.

2.

Formandens beretning 2016.
Vi har i det forløbne år kun haft få reparationer og vedligeholds udgifter på vores
ledningsnet. Det er jo fint, men vi har desværre et stigende vandspild og det skyldes
nok at vi mange steder har jernrør fra hovedledningen og ind til målerbrønden. Disse
jernrør ruster jo og på et tidspunkt kan der sive vand ud af disse uden at vi ser det på
jorden ovenover. Det er klart, at på et tidspunkt siver der så meget at man ikke er i
tvivl at noget er galt, men det er perioden indtil da som er problemet. Hvis det var nu,
at vi skulle til at grave målerbrønde ned skulle de helt klart stå i skel, for så kunne
man på vandmåleren se om der siver vand ud i jorden. Vi har i bestyrelsen diskuteret
hvad muligheder der er for at begrænse dette vandspild.
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Som nævnt flyttes alle målere i skel. En meget dyr løsning, men absolut den
bedste.(5 - 6000,- kr) Montere nogle målere på hovedledningen så vi kan lokalisere
hvor spildet er, men er spildet fordelt over hele området så for vi intet for denne
investering. Skifte alle rør (jernrør) mellem hovedledning og målerbrønd. (målerbrønd
bliver hvor den er)
Vi er underlagt de samme vedtægter som stort set alle vandværk bruger herunder
også Broager vandværk, som jo leverer vandet her til os.
Ved rørbrud har vi haft den regel at hvis bruddet er inden målerbrønden så betaler
foreningen, derimod er bruddet efter så betaler husejeren. Ifølge vedtægterne er al
reparation på husejerens grund på husejerens regning. Dette vandspild som vi nu har
skal vi betale i fællesskab, men det må ikke blive ved med at stige og det vil det nok
gøre. Et rørbrud kan løbe op i 10 - 20000,- kr og måske mere da det for det meste er
meget vanskelig at grave i den vandmættede jord, og hullet for det meste bliver
mange gang større end egentlig nødvendig.

Spørgsmål / Svar
Carsten / Vemmingbundvej 19
Er M3 pris for alle.

MS
To typer priser. Alm. / storforbruger.

Wiwel / Skrænten
Omfang af vand spild

MS
ca. 3.000 m3

Thorsten / Nørreløkke
Omfang af plast / jern rør

HHJ
Tilfældigt / ikke kort lagt.

Dahl / Tjørnevænget
Spild 80,- / ejer = tåleligt

HHJ
I øjeblikket / dog ikke på længere sigt.

Jørgen / Lindevej 13
Grænse flader

HHJ
Skel er grænse flade for sorsyningen.

Jørgen / Nørreløkke
Rør forsikring

Info
Eventuelt skjult rør forsikring ( individuel )

Jens / Bakke 4
Rør forsikring

Info
Udvidet rør forsikring.

Krista Sievers
Opfordrer til prøve gravning
eftersyn af rør

HHJ
God ide.

Formandens beretning blev fundet fyldestgørende og vedtaget.
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3.

Kasserer fremlagde regnskabet for 2016.
Spørgsmål / Svar
Nnn
Hvad omfatter generelle udsgifdter

MS
Liste udgifterne op.

Ole / Birkevej
Hvorfor regskan forskydelse

MS
Overgang til kalender afregning.

Regnskabet for 2016 blev fundet fyldestgørende og vedtaget.
4.

Indkommende forslag.
Der var ingen indkommende forslag.

5.

Valg af bestyrelse.
På valg er
Mogens Søholm ( Kass. )
Herluf Christensen
Joakim Gehrt ( Fraværende )

6.

7.

8.

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter.
På valg er
Holger Nielsen / Lunden 4 ( Fraværende )
Anne Lise Brag ( Fraværende )

Genvalgt
Genvalgt

Valg af bilagskontrollant.
På valg er
Henning Jepsen ( Modtager ikke genvalg )
Jan Sivers
Jørgen Nnn ( Lindevej )

Udtrådt
Valgt
Valgt

Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg lige år.
Herdis Lange

Valgt

9.

Eventuelt.
Ingen punkter.

Kl 14:10

Formanden afslutter generalforsamling og takker bestyrelsen for deres indsats og
takker for god ro og orden.
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